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EUROPA   BEZ   GRANIC 

• Różne systemy edukacji 

• Różne programy kształcenia   

• Różne nazwy i opisy zawodów oraz uprawnienia 

• Różne wzory świadectw i dyplomów oraz ich znaczenie 

 

Porównywanie kwalifikacji zdobytych w różnych krajach 

jest bardzo trudne – możliwe jedynie na podstawie 

szczegółowego i ujednoliconego opisu. 

europass 



 
Europass jest Inicjatywą Komisji Europejskiej 

umożliwiającą każdemu obywatelowi Europy lepszą 

prezentację kwalifikacji i umiejętności zawodowych,  

a tym samym wspierającą mobilność. 

 

 

 

europass 



 
Europass został przyjęty decyzją  

Parlamentu Europejskiego i Rady  

z dnia 15 grudnia 2004 w sprawie jednolitych ram 

wspólnotowych dla przejrzystości kwalifikacji i kompetencji  

i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2005 roku. 

 

Europass obejmuje portfolio 5 dokumentów funkcjonujących 

w takiej samej formie na obszarze UE,  

w Islandii, Norwegii, Lichtenstainie oraz krajach 

kandydujących do UE.   

 

 

 

europass 



Dokumenty wchodzące w skład Europass: 
 

• Europass – CV 

• Europass – Paszport Językowy 

• Europass – Mobilność 

• Europass – Suplement do dyplomu szkoły wyższej 

• Europass – Suplementy do dokumentów potwierdzających  

                   kwalifikacje zawodowe 
 

Każdy dokument dostępny jest w 26 językach. 

 
europass 
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europass 

Europass – Mobilność 

 
• prezentuje i potwierdza okresy nauki, szkolenia, staży lub praktyk 

zawodowych realizowanych w krajach UE i EFTA/EOG po 1 stycznia 

2005 

• dokument może otrzymać każda osoba, niezależnie od wieku, 

poziomu wykształcenia czy statusu zawodowego 

• wydawany bezpłatnie przez Krajowe Centrum Europass 

• wypełniany przez organizację wysyłającą i przyjmującą 

(wnioskodawcy indywidualni nie mogą sami występować o wydanie 

dokumentu) 

• wydawany w języku polskim i dodatkowo na życzenie  

 w języku obcym 

 



europass 

EUROPASS – MOBILNOŚĆ 

warunki otrzymania 
• udział w jednym z programów wspólnotowych z dziedziny 

edukacji i szkoleń  

• bądź w innych inicjatywach edukacyjnych pod warunkiem, że: 

• wyjazd organizowany jest w ramach kształcenia lub 

szkolenia realizowanego w kraju 

• instytucja wysyłająca i zagraniczny partner 

przyjmujący mają podpisaną umowę 

• nauka/szkolenie jest nadzorowane przez opiekuna  

• w projekcie uczestniczą państwa członkowskie UE lub 

ETFA/EOG 

 

• wyjazd organizowany jest w ramach kształcenia lub 

szkolenia realizowanego w kraju 

• instytucja wysyłająca i zagraniczny partner 

przyjmujący mają podpisaną umowę 

• nauka/szkolenie jest nadzorowane przez opiekuna  

• w projekcie uczestniczą państwa członkowskie UE lub 

ETFA/EOG 

 



europass 

EUROPASS – MOBILNOŚĆ 

• przykłady:  
• Comenius Asystentura, Irlandia 

• Comenius Asystentura, Hiszpania 

• Comenius Asystentura, Włochy  

• WUP, kucharz, Niemcy 

• WUP, hydraulik, Niemcy 

• Technikum, ogrodnik, Niemcy 

• Technikum, kucharz, Niemcy 

• VETPRO, nauczyciel, Niemcy 

• VETPRO, biblioteka, W. Brytania 

• PLM, absolwent, Niemcy 

 

EM_Comenius_1.pdf
EM_Comenius_1.pdf
EM_Comenius_2.pdf
EM_Comenius_4.pdf
EM_Comenius_1.pdf
EM_WUP_kucharz.pdf
EM_hydraulik-wup.pdf
EM_ZSCKR.pdf
EM_kucharz.pdf
EM_Nauczyciel.pdf
MOB_VETPRO_biblioteka.pdf
EM_PWr_student.pdf


europass 

• www.europass.org.pl  

 
• szkolenia !!! 

 
• Europass-Mobilność. Przewodnik krok po kroku 

 

 

• Instrukcja - jak przygotować dokument 

 w aplikacji Europass Mobility Tool 

 

• oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na 

przetwarzanie danych osobowych 

 

 

http://www.europass.org.pl/
EM_krok_po_kroku.pdf
EM_krok_po_kroku.pdf
EM_krok_po_kroku.pdf
EM_krok_po_kroku.pdf
EM_krok_po_kroku.pdf
EM_krok_po_kroku.pdf
Instrukcja_new1.pdf
Instrukcja_new1.pdf
Instrukcja_new1.pdf
Instrukcja_new1.pdf
Instrukcja_new1.pdf
Instrukcja_new1.pdf
Instrukcja_new1.pdf
Instrukcja_new1.pdf
Instrukcja_new1.pdf
Instrukcja_new1.pdf
wzor_oswiadczenia_przetwarzanie_danych(1).doc
wzor_oswiadczenia_przetwarzanie_danych(1).doc
EM_krok_po_kroku.pdf
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europass 

Drogi Partnerze Programu Europass-Mobilność,  

  

Wniosek o rejestrację w systemie wydawania dokumentów Europass-Mobilność jako partner wysyłający został zaakceptowany.  

 

Aby zakończyć procedurę rejestracji, należy aktywować konto klikając na poniższy link:  

http://necpl.mobility.cedefop.europa.eu/necApp/registration/accept/activate.do?username=9d17ea8dbf2534f5b8ea9bfdca22  

  

Po aktywacji konta zostaniesz przekierowany na stronę logowania systemu wydawania dokumentów Europass-Mobilność, gdzie 

można się zalogować przy użyciu następujących danych uwierzytelniających:  

Nazwa użytkownika: anna.marmur@lo3zamosc.pl  

Hasło: dnlnH284  

  

Po zalogowaniu uzyskasz dostęp do systemu:  

http://nec-pl.mobility.cedefop.europa.eu/necApp.  

 

W przypadku napotkania problemu w trakcie procedury rejestracyjnej lub w razie braku jakichkolwiek informacji należy wysłać 

e-mail do administratora systemu w Krajowym Centrum Europass w Polsce: mturek@frse.org.pl .  

  

Dokument Europass-Mobilność może zostać wydany tylko wtedy, gdy zostanie spełniony szereg kryteriów jakościowych.  

Organizacja partnerska jest odpowiedzialna za jakość Dokumentu Europass-Mobilność.  

  

Ochrona danych osobowych  

Organizacja partnerska Programu Europass-Mobilność jest odpowiedzialna za przetwarzanie danych osobowych posiadaczy 

dokumentu uczestniczących w danej europejskiej ścieżce kształcenia. Powinna ona poinformować posiadaczy dokumentu o 

tym, że ich dane są przechowywane w Systemie EMS i uzyskać ich wyraźną zgodę przed przystąpieniem do przetwarzania tych 

danych.  

  

Z poważaniem  

Krajowe Centrum Europass w Polsce 
 

http://necpl.mobility.cedefop.europa.eu/necApp/registration/accept/activate.do?username=9d17ea8dbf2534f5b8ea9bfdca22
https://dbxprd0410.outlook.com/owa/redir.aspx?C=KhdLiKcKMUimBKY101LJ5bt2zCL3mc8IWUHiPfxsu-w6UT6uSKKhUs7DJT_7U5-F_e0IIoXFjY8.&URL=http%3a%2f%2fnec-pl.mobility.cedefop.europa.eu%2fnecApp
https://dbxprd0410.outlook.com/owa/redir.aspx?C=KhdLiKcKMUimBKY101LJ5bt2zCL3mc8IWUHiPfxsu-w6UT6uSKKhUs7DJT_7U5-F_e0IIoXFjY8.&URL=http%3a%2f%2fnec-pl.mobility.cedefop.europa.eu%2fnecApp
https://dbxprd0410.outlook.com/owa/redir.aspx?C=KhdLiKcKMUimBKY101LJ5bt2zCL3mc8IWUHiPfxsu-w6UT6uSKKhUs7DJT_7U5-F_e0IIoXFjY8.&URL=http%3a%2f%2fnec-pl.mobility.cedefop.europa.eu%2fnecApp
mailto:mturek@frse.org.pl

